
SPRAWOZDANIE STAROSTY CIECHANOWSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

MIĘDZY SESJAMI 

w okresie od 01.12.2020r do 31.12.2020r. 

 

 

Panie Przewodniczący! 

Panie i Panowie Radni! 

Szanowni Państwo!  

 

 Pragnę przedstawić Wysokiej Radzie Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres  

od 01 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

1. Posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w okresie sprawozdawczym obradował  

na 6 posiedzeniach, w trakcie których podjął 27 uchwał, w tym przygotował projekty uchwał 

pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były 

kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat, rozpatrywania wniosków,  

postulatów mieszkańców i jednostek podległych oraz zadań wynikających z bieżącej 

działalności Zarządu Powiatu i Starostwa. 

  Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego podjęte na ostatniej sesji zostały  

w stosownym terminie przekazane do organu nadzoru tj. Wojewody Mazowieckiego oraz 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Wszystkie uchwały są realizowane, zgodnie 

z ich postanowieniami. 

2. Uchwały podjęte przez Zarząd: 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

- w sprawie zmiany Regulaminu  Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania 

– edycja 2020” ze środków powiatu ciechanowskiego.   

- w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Ciechanowie. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie 

ciechanowskim.  

- w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego  

w Ciechanowie. 

-  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/18/152/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia  

30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji 

zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 



Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje 

tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2020 roku.  

- w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które 

finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia w wysokości 

opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu ciechanowskiego.  

- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym.  

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. 

- w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Ciechanowskiego.  

- w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetowej Powiatu 

Ciechanowskiego na 2021 rok.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Ciechanowskiego.  

-  w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

- w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. 

- w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu 

Ciechanowskiego. 

- w sprawie zmiany uchwały 195/2020 Zarządu Powiatu w sprawie autopoprawki do projektu 

Uchwały Budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok.  

-  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok.  

- w sprawie zagospodarowania składników majątku ruchomego Powiatu Ciechanowskiego 

zakupionych w ramach projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Ciechanowskim”.  

- w sprawie zmiany uchwały nr 200/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21.12.2020 

roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu 

Ciechanowskiego.  

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 

Rozpatrzone wnioski przez Zarząd Powiatu:  

– złożenie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego  

o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.  

- wniosek Pana H.R. E-Serwis w sprawie możliwości przedłużenia umowy najmu na 

pomieszczenie biurowe. 

- rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w sprawie 

wyrażenia zgody na usunięcie 5 drzew stwarzających niebezpieczeństwo  w ciągu 

komunikacyjnym i uszkadzanie budynku administarcyjno -biurowo- mieszkalnego.  

- rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie  

w sprawie nieodpłatnego przekazania krzeseł i stołów oraz szaf biurowych  

na doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wymiany mebli w pokojach Mieszkańców.   

- rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS Kombatant w Ciechanowie w sprawie nieodpłatnego 

przekazania biurek i krzeseł do komputerów wymienianych w Starostwie Powiatowym. 



-  rozpatrzenie wniosku Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Czarni Regimin 

w sprawie nieodpłatnego przekazania wymienianych w Starostowie mebli biurowych 

umożliwiających urządzenie siedziby Uczniowskiego Klubu. 

- rozpatrzenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa Panu D.G. w sprawie podejmowania 

działań związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika  

w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim”  - udzielenie 

pełnomocnictwa.  

- rozpatrzenie wniosku Pana A.K. w sprawie możliwości dostarczenia odpłatnie usługi dostępu 

do internetu za pośrednictwem Starostwa po ustaniu programu eIntegracja.   

- rozpatrzenie wniosku Ciechanowskiego Sztabu WOŚP w sprawie możliwości nieodpłatnego 

udostepnienia sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego  w dniach 09-11.01.2021r.  

- rozpatrzenie wniosku Dyrektora I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie  

w sprawie usunięcia 3 szt. drzew z terenu placówki zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia.  

- rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Ciechanowskiego w Ciechanowie w sprawie udostepnienia 

wydatków jakie poniósł Powiat na promocję w ciechanowskich mediach.  

-  rozpatrzenie wniosku Pani I.G. Radnej Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wprowadzenia 

do zadania inwestycyjnego drogi powiatowej Lekowo- Czeruchy.  

- zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Wójta Gminy Ciechanów  

w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postepowania i przeprowadzenia oględzin usunięcia 

drzew w pasie drogowym DP nr 2421W.  

- zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie w sprawie pozbawienia odcinka kategorii drogi powiatowej nr 1227W Wola 

Wodzyńska – Nowa Wieś. 

- zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Ministerstwa Infrastruktury  

dotyczącym wniosku przekazanym zgodnie z właściwością  w sprawie pisma Pana S.D.  

w sprawie przyznania środków na remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady-

Nowe Miasto.  

- zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie  dotyczącym okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg  

i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego 

oraz samorządowe jednostki organizacyjne w 2019 roku 

- rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejsko – Powiatowego  

w Ciechanowie w sprawie prośby o udostepnienie nieodpłatnie pomieszczenia w celu 

wydawania żywności z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

- zapoznanie się Zarządu Powiatu z decyzją Pani Sekretarz Gminy Ciechanów  

w sprawie nieodpłatnego usunięcia 54 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej  

nr 2421W.  

 

 

 

         
                      STAROSTA 

  

/-/ Joanna Potocka - Rak 


